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Formandens beretning 2017 

Så ligger det endelig fast. Tennishallen kommer. Årtiers arbejde fra rigtig mange mennesker har langt om 
længe båret frugt. Lige nu arbejder de på højtryk ovre på Rådhuset for at vi kan flytte ind i en ny tennishal 
inden kalenderåret er omme. Det er en skælsættende begivenhed, som kan sikre, at vores klub går en lys 
fremtid i møde.  

Helt ind i december hvor budgettet for 2018, ekstraordinært blev genåbnet, eksisterede muligheden for at 
tennishallen blev taget af bordet. Det var også med en del nervøsitet, vi gik gennem valgkampen. Flere 
partier havde gjort tennishallen til en slags prygelknabe, omtalte den konsekvent som prestigebyggeri, og 
gjorde den til billedet på en fejlagtig investeringspolitik. Jeg synes, det var enormt uretfærdigt. Jeg ser 
nemlig omvent tennishallen som en form for gearet investering for kommunen, der for en relativt lille sum, 
på sigt vil høste store fordele via, øget sundhed og velvære for både børn og ældre, samt opbygning og 
fastholdese af sunde sociale relationer. For ikke at tale om den tiltrækningskraft, som endnu en god 
sportsfacilitet har på potentielle nye tilflyttere. Fra Allerød tennisklub vil vi i hvert tilfælde gøre alt for at 
udnytte hallens fulde potentiale. 

Ser man bort fra beslutningen om tennishallen var 2017 nok et år, som bedst kan beskrives som ”business 
af usual”. Og så alligevel ikke helt. Det vender jeg tilbage til. 

Vi startede sæsonen med den traditionelle standerhejsning. Der var besøg af borgmester Jørgen Johansen 
og tromepetist Howaldt. 

Siden afholdt vi Tennissportens dag, samtidigt med en stor del af landets andre tennisklubber. Desværre 
regnede mere end halvdelen af arrangementet væk. Så det blev ikke det store trækplaster, som vi havde 
håbet på. 

Skulpturparken blev beriget med mange nye skulpturer på en gang. Og der er flere på vej. Vi oplever nu at 
skulpturparken er blevet en attraktion, hvilket er helt fantastisk. Desværre oplevede vi også, at der ind i 
mellem kørte biler rundt på anlægget og ledte efter skulpturparken. Med de nye P-skilte håber vi, at den 
skyggeside er blevet elimineret. 

Vi afviklede et hyggeligt Sankt Hans arrangement, hvor en kraftig skylle tidligt på aftenen nok engang 
besværliggjorde tænding af bålet. 

Vi afviklede DM finaler i kørestolstennis over 2 weekender. Ikke fordi det var et tilløbsstykke, men fordi det 
var svært med logistikken. Kørestolstennis har det ret svært for tiden. I herresingle var der 3 tilmeldte og i 
damesingle 2. 

I 2017 udvidede vi også arrangementsporteføljen med et meget vellykket Tennisdøgn. Mange spillere lagde 
vejen forbi tennisparken en weekend i august. Vi spillere tilsammen mere end 1000 partier på de 24 timer 
hvilket gjorde, at vi samlet spillede ca. 24.000kr hjem til tennisklubben. Pengene er reserveret til den nye 
tennishal. 
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Vi var flot repræsenteret i gågaden til Aktiv fritid. Behzad og flere juniorer incl. forældre lavede en stor 
indsats. Blovstrød tennisklub spurgte på dagen om de måtte stå på vores stand og lave reklame for deres 
klub. Da vi har som mål at, så mange borgere i kommunen som muligt spiller tennis, var det naturligt at sige 
ja. 

Vi var også flot repræsenteret til skolernes store fælles idrætsdag Klassekampen, hvor 3., 4., og 5. årgang 
alle spillede skumtennis på løbebanen ved Skovvang stadion. 

Vi har i 2017 succesfuldt afviklet en kæmpe sommerCamp med deltagelse af ca. 60 børn. Medlemmer såvel 
som ikke-medlemmer, nød godt af en aktiv ferieuge, mens mor og far var på arbejde. 

Indendørs har vi fastholdt vores store engagement i både Hillerød tennishal og Farum tennishal. Vi lejer 
banetid til både juniorer, seniorer og motionister. Samtidigt fylder vi Ravnsholthallen med skumtennis og 
spil på rullegulvet. Samlet betaler vi ca. 135.000kr for indendørsbaner, som dækkes af egenbetaling, hvilket 
desværre gør tennis til en meget dyr sport, men også penge som vi til næste år kan putte i vores egen hal til 
gavn for endnu flere af vores egne medlemmer. I den nye hal mangedobler vi desuden antallet af 
banetimer.  

Vi afviklede endnu en underholdende klubfest i Kirkehavegård. Deltagerantallet ligger stabilt omkring de 60 
deltagere. Over tid er vores ambition at vi skal vokse til ca. 100. 

Som sommerklub, uden egen hal, kræver det hvert år en stor indsats omkring rekrutering af nye 
medlemmer, idet der årligt skal skaffes henved 70 nye medlemmer bare for at holde medlemstallet status 
Q. Trods disse udfordringer er antallet af medlemmer rent faktisk vokset med små 20% over de sidste 4 år. 
Dette har krævet en ekstraordinær indstats af få meget dedikerede mennesker. Det har over tid 
akkumuleret en smule metaltræthed, og kombineret med at det har været udfordrerne at fastholde 
kvaliteten i arbejdet med de mange nye medlemmer, tog vi den beslutning, at det var bedre at lave god 
kvalitet for færre, end mindre god kvalitet for flere. Derfor har vi blandt andet været knap så aggressive, 
når det kommer til hvervning af nye medlemmer i 2017. Resultatet af dette er, at vi i år er 8 færre 
medlemmer nu end samme tid sidste år. I faktiske tal er vi gået fra 419 betalende medlemmer til i dag 411.  

Det er ikke fordi vi ikke gerne vil være flere medlemmer. Vi skal bare have et setup på plads, som kan 
håndtere de flere opgaver som følger med flere medlemmer. Derfor har vi sat en stor satsning i søen, når 
det kommer til at finde flere hænder til at løfte de forskellige opgaver i klubben. I ungdomsafdelingen er 
alle arrangementer nu beskrevet, så nye kræfter kan læse, hvad der skal gøres, og hvad der forventes, og 
hvor lang tid en given opgave tager. Vi har som mål at få vendt arbejdspyramiden på hovedet, så vi går fra 
en situation, hvor få laver en kæmpe indsats for mange, til en situation hvor mange bidrager med en lille 
indsats, og resultatet alt i alt bliver det samme. Til at hjælpe klubben med at kvalificere dette arbejde, har vi 
købt et udviklingsforløb hos DGI. Her deltager bestyrelsen og alle andre interesserede frivillige fra klubben. 
Vi havde 1. møde tidligere denne måned, og jeg synes det tegner positivt.  

Ungdomsafdelingen er længst i denne proces. 1. februar var der forældremøde med mere end 20 
deltagere. Her præsenterede ungdomsudvalget de arrangementer, som allerede er planlagt for året, og 
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hvorfor vi har prioriteret at afvikle dem. Inden deltagerne gik hjem, havde de alle skrevet sig på som frivillig 
på mindst 1 af de planlagte arrangementer.  

På denne måde skal fundamentet af frivillige gerne vokse sig større og stærkere, til glæde og gavn for alle. 
Det er også vigtigt at alle frivillige ser sig om efter nye frivillige at løse opgaverne sammen med, så det med 
tiden spreder sig som ringe i vandet. Jo flere vi er, des mindre skal vi arbejde hver især. 

Ungdomsafdelingen 

I sommersæsonen arrangerede ungdomsafdelingen træning for mere end 100 børn og unge her på 
anlægget. Der er træning mandag til fredag kl. 16-18 og igen på lørdage mellem kl. 9 og 11. Og med 
holdkampe mange søndage fyldte de unge spillere godt op på anlægget. Træningen er ledet af Behzad med 
god hjælp af 10-14 hjælpetrænere. 

Der var flere af Allerøds dygtige juniorspillere, som stillede op i sommerens udendørs 
Sjællandsmesterskaber. Enkelte var endda så dygtige, at de hentede medaljer hjem til klubben. Det blev til 
2 sæt bronzemedaljer i doublerækkerne i U10 årgangen. Noget som lover godt for fremtiden må man sige.  

Allerød deltog også med mange hold i holdturneringen. For U14 mix holdet gik det ekstra godt. De fejede al 
modstand til side og blev Sjællandsmestre i suveræn stil. 

Der har også været afviklet en del SommerTour turneringer gennem DTF. Her kommer unge fra klubber fra 
det meste af Sjælland og spiller turnering og er med deres turneringsfee på 250 kr pr. deltager med til at 
bidrage til aktiviteterne i ungdomsafdelingen. 

Som markering af indendørssæsonens komme afviklede klubben en weekendcamp i Slagelse i uge 40. Ca. 
35 tennisspillere deltog. Foruden tennis bød campen også på en masse socialt samvær og en tur i 
svømmehallen. 

Vi har afviklet julecamp og  nytårsskum i Ravnsholthallen, og det er blevet til et enkelt skumtennisstævne i 
Lillerødhallerne. 

Indendørs spiller ca. 100 børn nu enten skumtennis i Ravnsholthallen, eller tennis på rullegulvet i 
Ravnsholthallen, eller også træner de i Farum eller Hillerød tennishaller. Vi bruger kort sagt, al den haltid vi 
kan komme i nærheden af. Rullegulvet har givet endnu flere juniorer mulighed for at spille tennis på stor 
bane om vinteren. Men det giver også udfordringer når rullegulvet skal rulles ud og rulles op hele 3 gange 
om ugen. 

I 2017 annoncerede ungdomsformand Lene Leander, at hun desværre måtte trække sig fra posten i utide 
pga. nye og krævende opgaver i hendes civile arbejde. Derfor har vi også brugt en del tid til at finde en 
kompetent afløser. At finde en afløser for Lene var som udgangspunkt en meget svær opgave. Lene har 
været aktiv i klubben i mange år og har altid ydet en kæmpe arbejdsindsats. Hun kender alle arbejdsgange 
ud og ind. Men heldigvis har arbejdet med at finde en afløser båret frugt, og det har allerede været en stor 
gevinst, at Jesper Strande siden nytår har udfyldt hvervet som fungerende ungdomsformand. Jesper er en 
stor kapacitet, som allerede har fået sat et solidt aftryk på arbejdet i ungdomsudvalget. Jesper er en helt 
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anden profil end Lene og han kommer til at løse opgaverne på sin egen måde. I bestyrelsen glæder vi os 
meget til samarbejdet. 

Seniorudvalget (sæsonen 2017) 

I sommerperioden har der været arrangeret træning for senior-holdspillerne på mandage og onsdage fra 
18-20. De bedste juniorer har deltaget i træningen sammen med seniorerne. 

Vi har i 2017 deltaget med 3 rene herrehold i SLTU ś holdturnering. 

1. herrehold spillede i Sjællandsserien og blev desværre sidst i sin gruppe. 

2. herrehold blev nummer 4 i serie 3 

3. herrehold bestod af vores talentfulde ungdomsspillere. De vandt suverænt deres række i serie 5  

Fra den nye sæson slår man SLTU klubber og KTU klubber sammen i en ny turneringsform under Tennis Øst. 
Hvor Allerøds 3 hold bliver indplaceret er endnu uvist. 

Seniorudvalget arrangerede også i 2017 klubmesterskaber. 

Der blev spillet mange gode kampe i mange forskellige rækker, og på finaledagen i september var vejret 
godt som sædvanligt. På finaledagen var der en lettere forplejning i form af kaffe, brød, øl og vand. 
Arrangementet forløb godt, men mange tilmeldte fik ikke spillet deres kampe færdigt inden finaledagen 
(delvis pga. det usle sommervejr), så nogle af finalerne kunne desværre ikke spilles, da de indledende 
kampe ikke var færdigspillet. 

I vintersæsonen træner 1. og 2. holdet hver søndag på 2 baner fra 10-12 i Hillerød Tennishal. Vi spiller 8 ad 
gangen, og ved sygdom eller andet fravær træder en juniorspiller til som reserve. Vi har fine forhold i 
Hillerød, men vi glæder os alligevel til at få vores egen hal! 

Beretning. Motionistafdelingen 2017. 

Vinter 2017-18: 

Det har været svært at skaffe baner, men vi fik da plads til 8 hold i Lillerød Hallerne. 26 spillere. Så havde vi 
også løse tilbud på ”Gulvet” i Ravnsholthallen. F. eks. I julen. Ellers havde vi medlemmer spredt over 
omegnen i Birkerød, Hillerød og Farum. Og skumtennis i vores søsterafdeling i Engholmhallen. 

Sommer 2017: 

4 SLTU hold med højt og fint aktivitetsniveau. De klarede sig fint. Et hold spillede sig helt til en 
oprykningsfinale. 1 Club 40 hold med spil her og i naboklubberne med 5- 6 spil i sæsonen. Afslutning for alle 
i Allerød. Vi har plads til flere.   

Knap 40 motionistspillere fik sidste sommer træning i Lynge om aftenen på mandage og torsdage. Det 
aflaster banerne i Allerød, så der stadig er baner til almindelig bookning, men banerne i Lynge har også lys, 
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hvilket gør at vi kan træne helt frem til efterårsferien. Der er ret specielt at tage til tennis, når det allerede 
er mørkt uden for. Ordningen med Lynge er både vi og Lynge meget tilfredse med. Når vi spiller på deres 
baner hjælper vi dem rent faktisk også med at gøre banerne bedre i starten af sæsonen, og vi hjælper dem 
med at holde banerne ukrudtsfrie sidst på sæsonen.  

Mange af de samme motionistspillere spiller om vinteren i Farumtennishal, hvor der hver søndag er 
træning mellem kl. 17 og 20. 

Ugt. tirsdags-formiddag- spil, onsdagsdamerne, Torsdag Open, Kr. Himmelfartsspil og Kommunalturnering i 
Blovstrød (i 2018 hos os: søndag d. 3. juni) 

DTV (Danske Tennis Veteraner) havde som sædvanlig deres sæsonafslutning v. Olaf Krarup i Allerød, og 
hvor ville det være dejligt, hvis vi havde en hal at tilbyde i tilfælde af regn. Det regnede i 2017. 

Afrunding 

Alt i alt kan vi se tilbage på en god sæson i Allerød tennisklub. Klubben har for tiden en stor og aktiv 
medlemsbase. Klubben er i fortsat udvikling, hvor vi for tiden har fokus på det strategiske og 
organisatoriske arbejde. Vi har tillige en sund økonomi, som giver en god balast og giver os muligheder for 
at lancere nye initiativer. Tilsammen skaber det de bedste forudsætninger for, at vi kan maksimere 
udbyttet og udnyttelsen af tennishallen og de muligheder, som den vil give tennissporten i Allerød. 
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